Vrijdag, 4 september 2020

Betreft: Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs: bijsturing komende weken

Beste ouders,
We schrijven deze brief uit naam van alle directeurs buitengewoon onderwijs regio Brugge
naar aanleiding van de verschillende problemen bij het busvervoer van de laatste dagen.
(o.a. uur van ophalen en afzetten, lange reistijden, …)
Het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs wordt verzorgd door exploitanten van
vervoersmaatschappij De Lijn. Ook zij moesten de corona-maatregelen voor
“leerlingenvervoer” vanuit de overheid toepassen in de praktijk waardoor de busritten
overhoop werden gehaald omdat kinderen uit het secundair onderwijs niet mogen samen
zitten met kinderen uit het basisonderwijs. Hierdoor zitten de leerlingen nog langer op de bus
dan anders. De verschillende probleemsituaties werden aangekaart bij het departement
onderwijs, minister Weyts. Gisteren werd beslist dat leerlingen van het secundair en het
basisonderwijs vanaf volgende week terug samen op een schoolbus mogen zitten.
De Vlaamse regering vraagt nu aan De Lijn om het rittenplan snel te hertekenen. De Lijn
belooft dat de komende twee weken ook te doen. Ondertussen blijven de ritten zoals ze nu
zijn en wordt er druk gewerkt aan nieuwe draaiboeken. Er is uiteraard tijd nodig om die grote
puzzel te maken, obstakels en pijnpunten weg te werken. Pas tegen midden september zullen
de trajecten min of meer definitief zijn.
Samen met u, vinden wij het als directeurs Buitengewoon Onderwijs van groot belang om de
busritten van onze kinderen zo veilig maar ook comfortabel mogelijk laten verlopen. We
respecteren dan ook de tijd die nodig is om de hertekening van de busritten tot een goed
einde te brengen. Aan u vragen we begrip voor deze bijzondere omstandigheden.
We brengen u zo snel mogelijk op de hoogte als de nieuwe ritten klaar zijn.
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